
АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА АСПІРАНТА 1 

Загальна кількість годин: 300 

Кількість аудиторних годин: 100 

Форма контролю: диференційований залік 

Терміни: ІІ, ІІІ рік навчання 

Мова викладання: українська 

СИСТЕМА ЗАРАХУВАННЯ ГОДИН 

На проходження асистентської педагогічної практики на ІІ, ІІІ році навчання передбачено 300 годин/10 

кредитів ЄКТС. Зокрема: проведення різних видів навчальних занять не менше 50 год., інші види робіт, 

у тому числі і самостійна робота – 250 год. 

Тривалість одного аудиторного заняття в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка: дві академічні години. За кожне аудиторне заняття аспіранту зараховується дві академічні 

години, дві академічні години на огляд літератури та дві академічні години на підготовку плану лекції, 

семінарського або практичного заняття.  

Формула зарахування годин за одне аудиторне заняття 

2А + 2Л + 2П = 6Г, 

де 2А – аудиторне заняття, 2Л – огляд літератури, 2П – підготовка, 6Г – загальна кількість академічних 

годин для врахування у звіті аспіранта про проходження асистентської педагогічної практики.  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Аспірант має право проводити аудиторні заняття з будь-якої навчальної дисципліни спеціальності 061 

Журналістика, для чого самостійно контактує з викладачем обраної дисципліни або з відповідальною 

особою і відділі аспірантури Інституту журналістики. Свій вибір аспірант має погодити з науковим 

керівником. 

ЗВІТНІСТЬ 

Звіт аспіранта подається у формі, затвердженій Вченою радою Інституту журналістики. (Звіт_бланк) 

До кожного вказаного аудиторного заняття аспірант додає план проведення цього заняття у вільній 

формі та список використаної літератури, оформлений за визначеними стилями 

(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17). 

Під час проходження асистентської педагогічної практики аспірант доповнює звіт. 

До звіту аспірант додає анкети студентів, власний висновок (за результатами аналізу анкет студентів) 

і відгук наукового керівника. 

Терміни звітування: до 25 вересня ІІ року навчання та до 25 вересня ІІІ року навчання. 

Після кожного проведеного заняття (або циклу занять, якщо заняття проводяться підряд на одному 

курсі) аспірант проводить письмове анонімне опитування студентів за формою (посилання). 

КОМІСІЯ 

Комісія з прийому асистентської педагогічної практики аспірантів створюється за Розпорядженням 

директора Інституту журналістики та включає в себе наукових керівників кожного аспіранта. Залік 

проводиться до 25 вересня щорічно. Якщо загальна кількість академічних годин менше 300 на кінець 

ІІІ року навчання, практика не зараховується. 

                                                           
1 Вимоги до зарахування асистентської педагогічної практики аспіранта складені на основі анотації навчальної 
дисципліни: http://asp.univ.kiev.ua/doc/OND/OND_3.pdf  

http://asp.univ.kiev.ua/doc/OND/OND_3.pdf

